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   ( 1918-8631) יחיאל צ'לנוב   –אישיות 

  1876היה רופא ומנהיג ציוני, אשר שימש במשך שנים רבות יושב ראש הקונגרסים של ציוני רוסיה. בשנת 

. לאחר סיום  1888עבר למוסקבה שם התחיל לימודי רפואה באוניברסיטת מוסקבה, שאותם סיים בשנת 

עזב צ'לנוב את החוגים   1881בעקבות הפוגרומים של שנת  .לימודיו החל קריירה רפואית במוסקבה

  1897המהפכניים הרוסיים והתקרב ל"חובבי ציון". יחד עם אוסישקין הקים חוג ציוני ראשון במוסקבה, בשנת 

הנהיג  1903בקונגרס הציוני השישי בשנת  .הציוניתהשתתף בקונגרס הציוני הראשון בבזל, והצטרף לתנועה 

את הסיעה של הציונים הרוסיים שהתנגדה לתוכנית אוגנדה. בקונגרסים הציוניים הכללים נבחר צ'לנוב כחבר  

 1909–1907אוצר התיישבות היהודים וכחבר בקרן קיימת לישראל. מתוקף תפקידו החדש ביקר בשנים 

ועמד בראש   1921ת, במקום בו הוקם היישוב החקלאי מגדל. עד שנת בארץ ישראל ורכש אדמות ליד כנר

צ'לנוב דגל בקו שעל התנועה הציונית להישאר נייטראלית   .חברת "גאולת הארץ" שהקים אוטו ורבורג

במלחמה ולא להתערב לטובת אף צד. הוא התנגד ליוזמה של זאב ז'בוטינסקי להקמת גדודים עבריים בתמיכת  

וזמתם של חיים ויצמן ונחום סוקולוב לגיוס התמיכה היהודית באימפריה הבריטית. במהלך אחת משליחויותיו למען התנועה  בריטניה, וכן לי

, והוא נקבר בבית  1961במותו. שרידיו הועלו לישראל בשנת  54נפטר יחיאל צ'לנוב מדלקת ראות , בן  1918הציונית בלונדון בשנת 

 . הרחבה למתעניינים .ל בדרום הוקם על שמו המושב תלמי יחיא .הקברות טרומפלדור

 

  (1969בדצמבר  23)   ספינות שרבורג  – מושג
, שנבנו בעבור חיל הים הישראלי  3ספינות שרבורג הוא כינוין של חמש ספינות סער מסדרת סער 

בעקבות מלחמת ששת  . סמוך להשלמתן 20-של המאה ה 60-בצרפת, בפרויקט שלכת, בסוף שנות ה
הטילה ממשלת צרפת אמברגו על מכירת נשק לישראל, ועל אף שמחצית תמורתן כבר שולמה הימים 
וידידו של מרדכי לימון,   "נתיבי נפט "בעצתו של מרדכי פרידמן, מנהל חברת .הספינות בצרפתעוכבו 

בדרך זו ניתן יהיה להוציא את הספינות מצרפת   . נבנה סיפור כיסוי כאילו נמכרו הספינות לצד שלישי
ווצר  בלי שתיווצר בעיה חוקית ובלי שישראל או מספנות שרבורג יעברו על החוק הצרפתי. כך גם יי

הרושם הרצוי כאילו ישראל ויתרה על הספינות. אם יימצא גורם שלישי שניתן יהיה להציגו כאילו רכש  
את הספינות, תוכלנה הספינות לצאת מצרפת עם אישור המכס. ניתן גם יהיה להשיט את הספינות עם הצוותים הישראליים שעליהן, 

מבצע   . במקום, והקונה רוצה לחסוך בזמן ולקבל את כלי השיט במהירות בטענה שהם בעלי הניסיון בהפעלת הספינות וכבר נמצאים
מילוט הספינות תוכנן בידי מרדכי לימון, שתכנן והוביל את ההטעיה עד אישור היציאה מצרפת. שמירת כושר ההפלגה של הספינות, 

אוניות התדלוק, הפיקוד על היציאה  אחזקתן ואחזקת הצוותים היו בניהול משלחת חיל הים בצרפת, ואילו הכנת הנתיב, תיאום  
 צו. המוסד והשגרירות ישראל בפריז לא היו בסוד העניינים. וההפלגה היו באחריות חיל הים. בניגוד לסיפורים שהופ 

 קישור לסרט בנושא  הרחבה למתעניינים

 

   לשוןלשון נופל על   – יתבעבר ביטוי/מילה
הוא צירוף לשוני שבו ישנן שתי מילים בעלות הגייה דומה אך משמעותן שונה ולעיתים אף סותרת. צירופים  

 אלו נועדו לשחק עם הלשון וליצור בלבול מסוים אצל הקורא, שכן משמעותן של המילים היא שונה. 

 ", אסור –כלב מותר /  מותר –כלב אסור " : לדוגמה

 . משוחרר,  2. יש רשות לעשות 1בדוגמא זו המילה מותר יש לה שתי משמעויות: 

  . קשור.2. אין רשות לעשות דבר מה 1גם למילה אסור יש שתי משמעויות: 

 או דוגמא בסגנון שונה שבנוי לא על מילה זהה עם משמעות שונה אלא על מילים עם צליל זהה אך משמעות שונה

 הרחבה למתעניינים   ".ומיים" או "להשקות את העציצים כל יום מיםלהשקות את העציצים כל י"

 

ר     –ונח טכנולוגי מ  יּוְטיּובֶּ

ר יהיה אחראי על   .YouTubeאדם הנוהג להעלות סרטונים בהם הוא מופיע באתר האינטרנט לרוב, היּוְטיּובֶּ
כתיבת התסריט, הצילום, הבימוי ועריכת הסרטון המועלה לאתר. כל אחד ואחת יכולים ליצור ערוץ באתר, כאשר  

   .כל ערוץ מתמקד בסוגה שונה
 הרחבה למתעניינים

 
 "בברכת "אם לא תשאל איך תדע

 אבא 
 

 הצטרפות / הסרה מרשימת התפוצה של מרחיב הדעת 
 לקריאת גיליונות קודמים באתר שלי 
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